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SCHOOLONTWIKKELING

ISchoolontwikkeling omvat alle activiteiten die de school
onderneemt om de kwaliteit van het onderwijs en de
professionaliteit van de leerkrachten te bevorderen. Het
is een voortdurend ontwikkelingsproces. De school is
een lerende organisatie, die er continu op uit moet zijn
om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Momenteel ligt
de focus op;   
- Ontwikkelen naar een gezonde basisschool 
- Innovatief en creatief denken bij leerlingen
ontwikkelen zodat zij de uitdagingen van de toekomst
aankunnen 
- Het vasthouden van onze huidige hoge
kwaliteitsstandaard 
- De afstemming in de groepen is gericht op zowel
ondersteuning als uitdaging
- Wij zijn in gesprek met kinderopvang Parkstad en
streven vanaf januari, naar naschoolse opvang in onze
school en de realisatie van dagopvang 0-4 jaar.

AGENDA

16-10:  Studiemiddag
vanaf 12.00 uur 
begint voor alle
kinderen de
HERFSTVAKANTIE 

WETHOUDER OP

BEZOEK

Vorige week hadden
we bezoek van Jo
Schlangen, de
wethouder van
onderwijs. Gemeente
Kerkrade wil weer
volledig Voortgezet
Onderwijs in
Kerkrade krijgen.
Deze maand wordt
middels
steunbetuigingen
gepeild hoeveel
interesse er is in deze
nieuwe  school



KINDERBOEKENWEEK
Vorige week openden wij samen de Kinderboekenweek
2020. Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in
de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de
wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende
verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van
alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine
nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden
van toen door het lezen van boeken!

Diverse klassen in onze school zijn momenteel helemaal
omgetoverd in de sfeer van het Kinderboekenweekthema. In
de groepen 1 tot en met 4 zien we ridderkastelen ontstaan en
wordt er rondom dit thema gewerkt in de hoeken.

In groep 6 is een boekenwinkel gemaakt waarin de kinderen
kunnen oefenen met onder andere het rekenen met geld.

KINDERBOEKENWEEK WORDT
KINDERBOEKENWEEK/MAAND BIJ DEURENBERG
 Vanwege covid-19 wordt de Kinderboekenweek bij
Boekhandel Deurenberg Kinderboekenweekmaand!  Ze zijn
gestart op woensdag 30 september en strijken de
kinderboekenweek/maand uit over de hele maand oktober.
Onder het motto koop jouw boek lokaal tijdens de
kinderboekenweek/maand en steun onze schoolbibliotheek!\

In plaats van dat de boekhandel naar school komt, vragen wij
ze aan leerlingen en (groot)ouders/verzorgers om onze
winkel te bezoeken. Op school zijn
kinderboekenweek/maand-schoolkaartjes uitgedeeld. Hierop
staat onze school vermeld.  Deze kaartjes kunnen de
leerlingen bij aankoop van boeken tijdens de
Kinderboekenweek/maand uitsluitend bij Boekhandel
Deurenberg inleveren. Zij zullen als winkel het
aankoopbedrag erop zetten en deponeren in de spaarpot
van school zodat wij nieuwe boeken voor onze bieb kunnen
aanschaffen.


